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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE – 11. 2. 20088 
Informace  ze schůze obecního zastupitelstva v Lubníku 
dne 11. 2. 2008 

  Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o 
věcném břemeni s ČEZ Distribuce na pozemku p.č. 301/l 
„U hřiště“ určeném k výstavbě RD. Zastupitelstvo rovněž 
souhlasí s přeložkou telekomunikačního kabelu na tomtéž 
pozemku. 

 Zastupitelé schválili: 
a) uzavření smlouvy o budoucím převodu 

nemovitosti čp. 2 včetně sklípků a garážových stání  z 
majetku obce na Družstvo SBD Lubník, a to po uplynutí 
lhůty vyplývající z podmínek přidělené dotace a po 
vyrovnání všech finančních závazků členů SBD vůči 
obci. Bezplatný převod se uskuteční po odkoupení 
pozemku pod. čp. 2 Družstvem SBD od obce. Jednotlivé 
sklípky a garážová stání včetně pozemků budou příslušné 
k jednotlivým bytovým jednotkám a budou ve  vlastnictví 
majitelů těchto jednotek.  

b) uzavření smluv o budoucím prodeji  pozemků pod  
sklípky a garážovými stáními s jednotlivými budoucími 
vlastníky. Sklípky jsou standardním příslušenstvím 
bytových jednotek. Protože garážová stání jsou 
příslušenstvím nadstandardním, schválili zastupitelé 
jejich prodej  budoucím vlastníkům za cenu dle úředního 
odhadu a se splatností do 5-ti let. 

c) odkoupení pozemků u čp. 5, a to  p.č. 749/1 od 
manželů Janských a  p.č. 749/4 od manželů Totuškových  
za cenu 50 Kč/m2. S pozemky u čp. 5 je počítáno v 
územním plánu jako s pozemky stavebními. Obec 
zvažuje prodloužení hlavního řadu plynu až k těmto 
pozemkům. 

 Starosta podal informace: Obec se pokouší o získání 
dotací na více akcí. Kromě každoroční žádosti o dotace 
na opravu komunikací je to dokončení veřejného 
osvětlení, oprava chodníků – dotace je možná jen v 
souvislosti s celkovou úpravou prostředí /stromy, zeleň/. 
Podobně např. výměna oken u obecních budov by byla 
vázána na jejich celkové zateplení.  

 Při zamýšlené opravě melioračních trubek pod 
Květenskými došlo k porušení plynového potrubí. Obec 
má naštěstí uzavřeno pojištění zodpovědnosti za škody. 

 Na stavebním pozemku „U hřiště“ byla nahrubo 
upravena příjezdová cesta.  

 Obec počítá v letošním roce se zakoupením 
mulčovače. Přibývající zelené plochy nelze uklízet  
křovinořezem a nájem služeb je velmi drahý. Obci 
přibudou k sekání také pozemky biokoridoru podél cesty 
k lesu za střediskem ZOD. 

 Panu Purkertovi byla zadána oprava střechy na 
kulturním domě, zatím nad zadní částí. 

 Bývalá herna mateřské školky v poschodí nad 
obecním úřadem byla propůjčena maminkám jako 

„mateřské centrum“ - k realizaci  různých aktivit s dětmi. 
Pronájem bude bezplatný nebo za symbolickou částku. 

 Obec by mohla zakoupit digitální fotoaparát, aby byla 
soběstačná v dokumentaci různých akcí, ať už pro 
webové stránky nebo pro kroniku. Zastupitelé souhlasí. 

 Bude nutno učinit rozhodnutí ve věci větrných 
elektráren. Zastupitelé navrhují uskutečnit již dříve 
plánovanou prohlídku větrných elektráren přímo v terénu. 
Bylo dohodnuto, že se zajistí autobusový  zájezd  u pana 
Šilara pro všechny zájemce z řad občanů.                                                                                            
 
NĚKOLIK ČÍSEL O ODPADECH 

V roce 2007 bylo v obci odevzdáno 
k likvidaci celkem 50,381 tuny odpadů, což 
je přibližně o 4 tuny více než v roce 
předchozím. Na jednoho občana tak připadá 
v průměru 164 kg.  

Každoroční  zvyšování  množství  odpadů  je 
bohužel všeobecný jev a je dáno současným životním 
stylem. Potěšitelné je alespoň to, a občanům za to 
děkujeme, že celý tento nárůst je u tříděných složek. 
Množství smíšeného komunálního odpadu zůstává 
stejné, a to přibližně 40 tun. Z 10,3 tun tříděného 
odpadu  připadají 3 t na plasty, 3 t na sklo, po 1 tuně 
na papír a kovy, 2,3 t jsou nebezpečné odpady a 
pneumatiky.  

Náklady na svoz činily cca 144 tisíc Kč, na 
poplatcích od fyzických osob a firem bylo vybráno 
109 tisíc Kč, za železo jsme obdrželi 2 tisíce Kč. Obec 
tedy dotovala odpadové hospodářství  33 tisíci Kč.  

Pro letošní rok  zůstává poplatek za odpady ve 
stejné výši, tj. 350 Kč za osobu, případně rekreační 
objekt, 500 Kč  za firmu, která má s obcí uzavřenu 
smlouvu. Připomínáme, že poplatky je třeba uhradit do 
31. 3. 2008 
 
HASIČI INFORMUJÍ 
Sbor dobrovolných hasičů upozorňuje: 

Jaro se sice blíží, ale topná sezóna ještě 
nekončí, vlastně se topí alespoň občas 
v průběhu celého roku. Proto  připomínáme 
všem občanům, aby nepodceňovali zásady požární 
bezpečnosti. Všem je nám známo, že v blízkosti 
topidel ani komínů nesmí být umístěny hořlavé 
materiály, že se nesmí zapalovat oheň pomocí 
hořlavin, že bychom neměli zacházet s otevřeným 
ohněm v garážích a na půdách, a v ostatních prostorách 
jen s největší opatrností. Co se však v současné době 
poněkud podceňuje, je čištění a kontrola komínů 
odborným pracovníkem. Podle dosud platné vyhlášky 
111/1981 Sb. jsou lhůty na čištění a prohlídku komínů 
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u spotřebičů na pevná paliva dokonce 6x ročně, u 
plynových 2x ročně. 

Obecní úřad v této souvislosti připomíná, že již 
v loňských Zpravodajích byly uvedeny kontakty na 
mistry kominické, a to pana Pavla Elnera z Mistrovic, 
tel. 465 641 537 nebo 603 846 151 pana Lubomíra 
Chrousta z Kozlova, tel. 732 721 978. Kominické 
práce je třeba si objednat!         

Dále Sbor dobrovolných hasičů spolu s obecním 
úřadem upozorňují, že je zakázáno  vypalovat starou 
trávu i jakékoliv jiné porosty, a to jak z hlediska 
bezpečnostního, tak z hlediska ochrany přírody.  
 
NALAĎTE SI ROZHLASOVÉ VLNY!  

V neděli 9. 3. 2008 ve 12,00 hodin 
bude regionální stanice Český rozhlas 
Pardubice  (na vlnách 104,7 FM a 98,6 
FM) vysílat pořad o naší obci. Repríza 

pořadu bude v úterý 11. 3. 2008 po 19 hodině. A co se 
tam o naší obci dozvíme? Nechme se překvapit!  
 
KOLIK NÁS JE? 

Na počátku roku obvykle uvádíme některé 
údaje z evidence obyvatel. K 1. 1. 2007 bylo 
v obci trvale hlášeno 303 obyvatel. Během roku 
se narodilo 7 nových občánků, a to Janíčková Klára, 
Janečková Tereza, Jurajdová Tereza, Matějková 
Viktoria Ela, Novák Štěpán, Martinek Ondřej a 
Kučerová Mariana.  

Navždy nás opustili Jan Štork a Pavel Zouhar.   
Z obce se odstěhovalo 10 občanů, přistěhovalo 

se 13 občanů. Počet trvale hlášených obyvatel se tak 
k 31.12.2007 zvýšil na 311. Kromě nich  žije v obci  
12 občanů jiné než české státní příslušnosti, kteří jsou 
zde hlášeni k trvalému či přechodnému pobytu, ale do 
počtu obyvatel se nezapočítávají. V obci je nyní 104 
čísel popisných.   

 
ZAJÍMAVOSTI 
 Na podzim roku 2007 byla „Pod Skalou“ 
v Lubnickém lese vybudována dřevěná lávka přes 
Hraniční potok.  Lávka je určena pro pěší turistiku. 
Věříme, že bude přínosem k překonání druhého břehu 
„suchou nohou“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Slavnostní vítání občánků proběhlo 3.2.2008 
 Novák Štěpán    1. 9. 2007 
 Kučerová Mariana 21. 10. 2007 
 
Všem dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a 

spokojenosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 

Nová zasedací místnost OÚ Lubník, kde probíhají 
zasedání zastupitelstva obce, vítání občánků aj. akce, 
byla dokončena. Na stěny byly umístěny barevné a ČB 
fotografie z historie obce Lubníka. Dominantou je 
ručně vyšívaný obecní znak včetně vlajek ČR a EU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEKOMERČNÍ INZERCE  z  www.lubnik.cz 
- Prodej - Prodám lednici ARDO. Skleněné police, je samo-
odmrazovací. Mrazák je zvlášť. Rozměry: v. 168 cm, š. 59 
cm. Informace na tel. č. 604 613 156. 
 
 Obecní zpravodaj připravuje OÚ Lubník. Od prosincového 

čísla nový formát – zpracovává  správce www stránek 
Mgr. Petr Vitásek. Předem děkujeme za Vaše příspěvky do 
Obecního zpravodaje, které nám pomohou oživit 
informovanost o dění v naší obci. 
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